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S02 .35'IIT13-DHG 	 Cn Tho', ngày 06 thang 09 nãm 2019 

THÔNG BAO 

Vel  vic ban du giá ph Iiu 

Cong ty 06 phn Du''c Hu Giang cn ban du giá v6 vic thu gom, vn chuy4n vâ 
xü' I' ph Iiu nhi..v sau: 

Lo?i ph6 Iiu: Ph6 Iiu cüa các Xu'&ng sn xut (Xu'O'ng 1, Xu'O'ng 2) tai nhà 
may Tan Phü Th?nh (Lô 132-133, KCN Tan Phü Th?nh - giai don 1 Xã Tan Phü 
Thnh, H. Châu Thành A, Trnh Hu Giang). ThO'i gian vn chuyn và thu gom 
phê lieu  tü' ngày 16109/2019 den het ngày 15/0912020. 

Giá kh&i diem: 180.000.000 VNDltháng (a bao g6m VAT). 

Tien dt ccc tham dy: 27.000.000 VND (Hai mu'(yi bay triu dng). 

Thô'i gian phát hành phiu tham du du giá và np ti6n dt ccc: Tü' ngày thông 
báo 6n tru'ó'c 10 giO' 00 phUt ngày 11/09/2019. 

To chü'c, cá nhân tham du du già ph6 Iiu phãi có dãng kk kinh doanh djch 
vuthu gom, vn chuyn và x&!j' chaAt  thai nguy hg!, chit thai khOng nguy 
h?i va có Giay phép x& Ij' theo quy djnh pháp Iuât. 

Các to chCvc, cá nhân cá nhu cu An lien h6 thea thông tin sau d tham kháo 
quy dlnh  ban däu giá: 

T6 K toán TPT - COng ty c6 phn Du'p'c Hu Giang - Chi nhánh Nhà may 
Du'7c phâm DHG ti Hu Giang 

Dia chi: Lô 132-133, KCN Tan PhU Thanh—giai doan 1, Xa Tan Phü Thnh, H. 
Châu Thành A, Trnh Hâu Giang 

Diên tho?i: (0293).3 953 555 

Phong bI tham dy' u giá sO u'c m&cOng khai tai Phông hqp - Cong ty 06 
phn Du'çc Hâu Giang - Chi nhánh Nhà may Du''c ph 'am DHG ti Hu Giang 
vào lUc 10 giô' 00 phát ngày 11/0912019 

No'! nhân: 
- 	Ban Tong Giám dóc, Ban GO Nhà may (dê bit) 
- 	AC, ACID, EC; 
- Lu'u:AT. 



QUY D!NH  BAN DA  GIA PHE LIU 

(Sau day gçi tt là "Quy Dinh") 

Dieu 1. 	Thông tin ve ph ê iiu ban du giá, th&i gian thu mua, thanh toán 

To chU'c/cá nhán thçc hin thu mua, vn chuyn, xCi' I' Phe^ lieu  cia cáo Xu&ng san 
xuât (Xing 1, Xu'O'ng 2) tai nhà may Tan PhÜ Thnh (I_ô B2-B3, KCN Tan PhU 
Thnh—giai don 1 Xã Tan Phü Thnh, H. Châu Thành A, TTnh Hâu Giang) trçc thuc 
Cong ty CO phn Duc Hu Giang - Chi nhánh Nhà may Du'Q'c pham DHG ti Hâu 
Clang. 

1. Th&i gian c1u'c quyn thu mua: 12 tháng (k4 tCy ngày 16/09/2019 d4n ht ngày 
15/09/2020), thO'i gian vn chuyên thea lich cu the do Cong ty thông báo. Thai glen 
thanh toán tin hal ln/tháng: vào ngày 01 và ngày 15 hang tháng. 

2. Gib KhO'i Dim: 180.000.000 VND/tháng ('Mt tram tam mu'o'i triu JOng/ mt 
tháng). Giá dã bao gôm thueA  giá tri gia tang. 

3. Gib Mua: T6i thiu bang Gib KhO D14m. 

Diu 2. 	Nguyen täc dâu giá 

1. Vic du giá ph lieu  du'c?'c thy'c hin theo nguyen tc cong khai, trung thyc, blnh 
dàng, baa v6 quyn lQ'i, lp'i Ich hQ'p pháp cüa cáo ben tham gia. 

2. Sau khi Cong ty tô chc xem xét Gib Mua cue cáo oá nhân và t chCFc, Cong ty se  M9'1(  
cô' 

cá nhân hoc tO chu'c nào 06 mi'c Gib Mua cao nht, hp lé dê  k' hp dng ban  phOUR  H 
lieu. Hp dcng ban phe lieu  cO giá trj xác nhân vic mua ban phé lieu  ban dâu gib, là 4%. 
co,  s& pháp l' de chuyên quyn sO hOu phe lieu  ban dau giá. 

Dieu 3. 	Ngu'O'i Tham Gia Dâu Giá 

1. Ngu'O'i Tham Gia Du Gib: Baa gm tt cá cáo cá nhàn, t0^ chü'c 06 nhu cu them gia 
dáp Ong dc cáo diêu kin sau: 

a. Ty' nguyen np Giy Dãng K' Mua Ph ê Lieu  thea mu cüa Cong ty ban hành kèm thea Quy 
Dinh, cO dOng du trea cia Cong ty 

b. Chap nhn toàn b6 cáo diu cue Quy Dinh. 

o. CO nàng ly'c hành vi dan sy' và khOng thuc tru'ang hp khOng du''c däng k' mua. 

2. NhQ'ng ngu'äi khOng dLo them gia: 

a. Ngu'O'i khOng 06 nãng ly'c hành vi dan sy', ngu'ai mt nàng ly'c hành vi dan sy', ngu'ai b 
han chex nàng lçi'c hành vi dan sçi' thea quy dlnh  cua B6 lut dan sçi' hac ngu'ai ti thai 
diem dâu giá khOng nhn thti'c, lam chü dc hành vi cue mlnh. 

b. NhOng nguai lam vic trang Hi dng ban du giá và cha, m, v, chng, con cue 
ngu'ai do. 

Dieu 4. 	Quy djnh ye Ho so' dãng k tham gia 



Khi dà cong b6 thông tin ye th&i gian nhn ho^ so,  và th&i gian t6 ch0c du giá, ngu'O'i 
có nhu cu den To K4 toán TPT - Cong ty Co phân Dirp'c Hu Giang - Chi nhánh Nhà 
may Du'p'c phâm DHG ti Hu Giang (Lô B2-B3, KCN Tan Phü Thnh—giai don 1, Xà 
Tan Phü Thanh, H. Châu Thành A, Tinh Hu Giang) np Ho so,  däng k' tharn gia (hn 
cuôi là trc 10 già 00 phüt ngày 11/09/2019), baa gôm: 

1. Di vô'i to chüc: 

a. Ngu'ô'i di din thea phàp lut k', np Giey Dãng K' Mua Ph e-  Lieu  vô'i dy du' thông 
tin và Giá mua dê xuât thea mâu do Cong ty phát hành. Tn.v&ng hp k9 bO'i ngLy&i dal 
din thea iy quyên thi phài kern thea bàn chInh giây üy quyen. 

b. Np tien dt truác thea Quy Binh. 

c. Phài có dü diu kiên ye v6n de mua ph e^ lieu  thea quy dlnh  ca pháp Wt. 

2. DcivO'icánhân: 

a. Np Gley àng K' Mua Phe Lieu vO'i dey dCi thông tin và Giá Mua d xuet thea meu do 
Cong ty phát hành. TruYng hap k' b&i ngu&i dal  din thea üy quyên thi phài kern thea 
bàn chlnh giây üy quyên. 

b. Np tien dt tru'c thea Quy Dinh. 

c. Phài có dti dieu kin ye khà nàng tài chInh dê mua phé lieu  thea quy d]nh cüa pháp 
uât. 

3. Ban saa có chU'ng thyc cta ca' quan nhà nc có them quyên (trong vông 03 tháng) 
hac ban saa cô kern bàn chlnh doi chiêu cüa các giey t& sau: 

a. Ngu&i Them Gia Deu Giá là cá nhân: CMND/H6 chieu can hiu lyc. 

b. NgLV6'i Them Gia 6 eu Giá là to chCvc: Gley chi'ng nhn dãng k' daanh nghip. Trng 
hap 6y quyen cha chi nhánh thi phài kern Giây ch0'ng nhn haat dng cia chi nhánh 
Va giây Oy quyen. 

c. Gley chng nhn dàng k9 kinh daenh djch vçi thu gam, vn chuyen và xv l' cht thai 
nguy hal, chet thai không nguy hal Va giây phép x' l' thea quy dlnh  pháp lut ye môi 
trng. TrLvng hcp ngay tai th&i diem bàn dàu giá, Ngu'ô'i Them Gia Dãu Giá không 
the cung cep ducc giey t& chng minh nàng lçvc thea quy c1nh tai diêu nay thi phài 
cung cep phieu tiép nhn ho sa' xin cap phep hap le tai ca' quan có thàm quyen va 
dU'O'C XáC nhn ngàytrà két qua chm nhãt là ngày 11/09/2019. Ngu'O'i Them Gia Du 
Giá phài dam baa ngay tai  thO'i diem thçic hin hap dÔng dàp Ong nãng lu'c thea Quy 
Dinh. 

4. Tru'O'ng hap NgLy&i Them Gia eu Giá không tharn gia tryc tiêp CUC deu giá thi thyc 
hin vic uç' quyen thea quy dlnh  cue pháp lut (doi vO'i tO chu'c do nguO'i di din thea 
pháp lut k' uç' quyen; d61 vO'i Ca nhân phài CO xác nhn cua 	ban nhàn dan xà, 
phu'ng, thi tren na'i Cu' trü). 

5. Tru'o'ng hcp Ngu'O'i Them Gia Dâu Giá dã gü'i He so,  dàng k' them gia nhu'ng không 
tharn gia trçic tiOp cuc du giá và không thy'c hin Ciy quyen thea quy dlnh tai Khaàn 4 
Dieu 4 thi phài chep nhn taàn b6 kêt qua CUQC dâu giá. 

6. He so' dàng k' tharn gia phài du'p'c hoàn tt thea thO'i glen dã du'c en dlnh. 



Diêu 5. 	Tièn dat tru'ó'c 

1. Ngu&i Tham Gia 	U Gib dt trc tham gia du giá vO'i s6 tin là 27.000000 VND 
(Hal mtm'i bay triu dng) bang tiên mt tai TO Kê toân TPT - Cong ty CO phn Dc 
Hu Giang - Chi nhánh NM may DLc phàm DHG ti Hu Giang. Thbi hn np theo quy 
dinh tai fDiêu 4. 

2. Tin dt tru'O'c cüa NgLYi Tham Gia D&i Gib chi gii quyt tra li trong th&i han nhân 
h6 so' theo quy dinh. Qua thô'l hen  trên, mi trLng hQ'p xin riLit ll sO không thcyc giâi 
quyêt. 

3. S6 ti6n dat truc du'o'c xci' l' nhu sau: 

a. Ngu&i Tham Gia D6u Gib có Gib Mua duc Cong ty chp thun c5c trü' tin dt 
tru'O'c vào Gib Mua. 

b. Ngu&i Tham Gia Dâu Gib có Gib Mua không du'Q'c Cong ty chp thun du'c'c trà li 
tn dt truó'c sau 01 (Met)  ngày Iam viec hoc kO tii' khi dàu giá thành. 

c. Ngu'à'i Tham Gia Du Gib tçi' ' bó khong tham gia hoác vi phm met  trong cáo quy 
dinh tai Diu 7 thi không duc nhan  tiOn dt tru'O'c. 

Diu 6. 	Cách thU'c trã Giá Mua 

1. Gib Mua hp le là giá t61 thi6u bng Gib Kh&i Di6m theo phi..o'ng thc ti-6 giá IOn. 

2. Hlnh thü'c ti-6 Gib Mua: Du giá bng hInh thCi'c bO phi6u. 

3. Ngu&i Tham Gia Du Gib chi du'p'c phép tham gia 01 (Met)  H so' dàng k' mua và cho 
Giy 96ng K9 Mua Phê Lieu vào met  phong bl dan kin (Ngu'O'i Tham Gia D6u G1á 
báo mat thông tin) g  ye Fhông K6 toán -Cong t' Co phn Dc Hâu Gianghocfl 
tryc tiêp cho Hei  dOng bàn dâu gib tel cuec dàu giá trong thô'i hen  quy dinh tel  Diêu 4. 
Cong bó Gib Mua 	d c Cong khai ngay sau khi Hi dng ban dãu giá t6 u' 	chCt'c dàu 91 
NgLi ED6ng K' Mua nào ti-6 Gib Mua cao nhàt, hap lé và dáp Ong các diêu kienrb 
Cong ty là ngu&i mua dc ph e-  lieu. 	 UClA/IC 

4. Trong tru'&ng hQ'p cO tiv hal Ngu'O'l Tham Gia Du Gib tr& IOn cling trà Gib Mua co-7n 
thi Hl dng ban du già to chU'c b6c thàm dO chpn ía ngi mua dv'c ph6 lieu. 

5. Trong trng hQ'p Ngu'äi Tham Gia Du Gib có Gib Mua dà trO dt.c Hel  dng bàn du 
già chp thuen  nhu'ng không mua thl nguO'i trO già cao thü hal liOn kê so là ngu'O'i dup'c 
xem xét Gib Mua. Tru'O'ng hp cô tir hal ngu'O'i tró' IOn thi ph e^ lieu  du'o'c bàn cho môt 
trong hal ngLy&i trO giá liOn k6 do, sau khi Hi dng ban du gib to chcrc bôc thãm dO 
chon ía ngi mua dLrc ph e^ lieu.  N6u ngi trO già cao thü' hal liOn ke^ không mua thi 
xem nhu' du giá không thành và Hel  dng bàn du già thçrc hien  quy trinh tO chrc du 
gib lai tü' du. 

6. Rut lai Gib Mua dà trà: Tel cuec bàn dà u già, Ngu'O'i Tham Gia Du Gib dã trà Gib Mua ma 
rut li gib dà trO trc khi Hel  dng bàn du già diu hành cuec  bàn du gia cong 	b6 
ngi mua dc ph6 lieu  thi cuec bàn dâu gib vn tiOp tyc. Ngi Tham Gia Dâu Gib rut 
Il Gib Mua dà trO bi trut quyn tham gia trO già ti4p và không du''c hoàn trá khoOn tin 
dt trc. 

7. Trong trng hp'p dO h4t thO'i hn dáng k' tham gia theo quy dinh tai Diu 4 ma chi cO met 
NgLVO'i Tham Gia DOu Gib hoec  có nhiu Ngu&i Tham Gia Dau Gib nhu'ng chi cO met 
ngi de xuOt Gib Mua hQ'p 16 thi ph4 lieu  dtvo'c bàn cho ngi do, nOu Cong ty dông '. 
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Diëu 7. 	XCv l vi phm Quy Dinh 

1. Không trã li tin dt tru'ó'c cho Ngu'à'i Tham Gia Du Giá nu Ngu'&i Tham Gia 
Dâu Giá vi phm mt trong các tru'ô'ng hçp sau dày: 

a. D xut Giá Mua d.ró'i mü'c Giá Khô'i Di4m ti thO'i dim tham gia. 

b. RUtlaiGiáMuadãtrà. 

c. Du'g'c chp thun mua nhu'ng tü' chói mua trong bt k' tru'à'ng hQ'p nào theo Quy Dinh. 

d. Tham gia du giá nhu'ng không dê xut Gib Mua. 

e. Xin rut H so' dàng k')' tham gia hoc không tham gia sau ngày két thüc nhn Hô so' dàng k 
mua dã du'o'c thông báo. 

f. 06nh cap thông tin giá cüa ngu'O'i khác Va t' do phát ngôn lam 16 thông tin vê giá trong 
thai gian np H so' dàng k mua. 

g. Vi phm các quy dlnh  ccia Quy Dinh và các quy djnh cüa pháp lut lien quan. 

2. So tin dt tru'&c cüa Ngu'ôl Tham Gia DAu Giá vi phm du'o'c coi nhu' ngun thu 
cüa Cong ty và duc sCi' dyng theo quy dlnh  hin hành. 

Diu 8. 	Diu kin và thO'i gian thanh toán tin mua phe lieu 

1. Ngu'ô'i du'o'c mua phé lieu  phài den Cong ty trong thO'i hn 01 (Mt) ngày lam vic d4 
du'?'c hu'ó'ng dn lam thu tyc k' hQ'p Ong ban phe lieu  và thanh toán tin mua ph e" lieu 
theo Quy Dinh kê tü' ngày deu giá thành. 

2. Cong ty chi chlu  thu e^ thu nhp doanh nghip và thu4 giá trj gia tang phát sinh lien quan d4n 
vic ban ph e*' lieu  theo Quy Dinh nay. 

3. Qua thO'i hn trên coi nhu ngt.rô'i du'p'c mua tü' chói mua và s6 tin dt tru'ó'c cüa ngii'ô'i 
du'Q'c mua thuc ye Cong ty. 

4. Trong thO'i h?n  03 (Ba) ngày lam vic k e^ tü' ngày du giá thành, hai ben sO ti 4n hành thu tyc 
k' ho,  p dng bàn phé lieu.  Hçp dng bàn phé lieu  duç'c lap thành It nhét là 04 (Ben) bàn, 
trong do Cong ty giO' 03 (Ba) ban và gCri cho ngu'O'i mua du'o'c phé lieu  giO' 01 (Mt) bàn. 

Diu 9. 	T6 chCi'c thu'c hiên 

1. Mi khiéu ni tranh chép lien quan dLPQ'C giài quyét theo quy dlnh  cOa pháp lut hin 
hành. 

2. Hôi dng bàn déu giá, Ngu'O'i Tham Gia Séu Giá có trách nhim thy'c hin nghiêm tUc 
ban Quy DInh.I. 

Adn.q" J6-47A" 



CONG TV Cp DU'C HU GIANG 	CONG HÔA xA HQI CHU NGHTA VIET NAM 

Dc Ip - Ty' do - Hnh phóc 

GAY DANG K? MUA PHE LIU 

KInh gui: Cong ty C6.phn Du'ç'c Hu Giang 

TêTcá nhân/T6 chü'c 	  

86 CMND/H chi6u/Mâ s6 doanh nghip 	 

Ngàycp 	 	 TO:- 	 

jach'......................... 	 

s6 din thoi 	 Fax: 

So" tài khoàn 	 Tai Ngân hàng 	 

Sau khi nghiên cü'u Thông baa s6 /TB-DHG ngày 	/ /2019 và Quy dnh 
bàn du giã ph lieu  ban hành kern thea Quy6t djnh s6 /QE)-DHG ngày / /2019 
cOa T6ng Giám dóc Cong ty C6 phn Du''c Hu Giang ve^ vc ban phe4  lieu là 
	 Toi/Chung tOi tu' nguyen tham gia va thu'c hiên 

nghiem tüc thea quy djnh cüa Cong ty dã thông baa nhu' sau: 

- St tru'ó'c: 	 VND ( 	 )  
s6 tin 	t tru'ó'c trên Se khong &P9'c hoàn trà lal n6u Toi/Chüng tôi d5ng k' 
mua phê Iiu nhu'ng tybó cuc hoc vi phm các ni quy, quy djnh theo 
Thông baa hac Quy djnh cüa Cong ty. 

Giá Mua Phe lieu:... 	 
(Bang chCr:.... 	  

Toi/Ch0ng tôi chap thun Cong ty Se lya ch9n ngu'ô'i trà Giá Mua caa Malt, hç'p 
• 16 cf6 bàn phe lieu du giá. 

Toi/Chüng tOi dàng k' mua ph6 lieu  trén và cam két trá giá It nht bnq Giá 
Khà'i Dim,  thanh toân dO tin mua ph6 lieu trong tho'i han  05 ngày lam vic k tCi' 
• ngày Giá Mua dLyac chap thun và thyc hindy dO các nghia vu lien quan thea quy 
dinh ca pháp lut: 

Cn Thu, ngày. . ..tháng ... nãm 2019 

Ngu'i Tham Gia Du Giá 

(k2 Va ghi rö hp ten, cTOng du nu 16 tó chci'c 

) 


